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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

 

Slovenský zväz malého futbalu 

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

článok 1 

 

Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

 

1. Podľa Disciplinárneho poriadku (ďalej len DP) sa prerokujú všetky disciplinárne 

previnenia v súťažiach Národná liga malého futbalu (ďalej len NLMF), Slovenský pohár 

(ďalej len SP), Winter cup a iných súťaží organizovaných, alebo zastrešených 

Slovenským zväzom malého futbalu SR (ďalej len SZMF) . Tresty, uložené disciplinárnou 

komisiou (ďalej len DK) a odvolacou a revíznou komisiou (ďalej len ORK) podľa tohto DP 

majú platnosť pre všetky stretnutia v súťažiach organizovaných, alebo zastrešených 

SZMF. 

článok 2 

 

Druhy disciplinárnych priestupkov 

 

1. V disciplinárnom konaní sa prejednávajú tieto disciplinárne previnenia jednotlivcov a 

družstiev: 

a) Porušenie platných poriadkov, smerníc a nariadení orgánov riadiacich súťaže a pod. 

b) Previnenie súvisiace s účasťou v pravidelných súťažiach malého futbalu a iných 

súťažiach organizovaných, alebo zastrešených SZMF. 

c) Iné previnenia znevažujúce meno SZMF. 

d) Previnenie v priateľských, prípravných a turnajových zápasoch, ak sú  usporiadané, 

alebo sú zastrešené  SZMF. 
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článok 3 

 

Účel disciplinárneho konania 

 

1. Účelom disciplinárneho konania je náležité objasnenie a spravodlivé posúdenie 

disciplinárnych priestupkov jednotlivcov a družstiev. Disciplinárne orgány sú povinné 

dbať najmä na to, aby uložené tresty okrem represívnej stránky mali aj preventívny i 

výchovný charakter. 

 

II. 

DISCIPLINÁRNE TRESTY 

 

článok 4 

A) Druhy disciplinárnych trestov  

 

1. V disciplinárnom konaní možno jednotlivcom ukladať tieto tresty: 

a) Pokarhanie 

b) Peňažná pokuta 

c) Zastavenie činnosti v súťažiach organizovaných, alebo zastrešených SZMF 

d) Zákaz výkonu funkcie 

e) Vylúčenie zo súťaží organizovaných, alebo zastrešených SZMF 

 

2. V disciplinárnom konaní možno družstvám ukladať tieto tresty: 

a) Pokarhanie 

b) Peňažná pokuta 

c) Uzatvorenie ihriska 

d) Zastavenie činnosti v súťažiach organizovaných, alebo zastrešených SZMF 

e) Odpočet bodov 

f) Vylúčenie zo súťaží organizovaných, alebo zastrešených SZMF 
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B) Pokarhanie 

 

 Pokarhanie je najnižším trestom. Ukladá sa v prípadoch menej závažných, či 

zriedkavých previnení. Jednotlivcovi možno uložiť pokarhanie len raz v súťažnom 

ročníku. 

Poznámka: Za technické priestupky v hre sa ukladajú tresty podľa pravidiel 

a súťažného poriadku a podľa ustanovení sadzobníka pokút (čl.41 DP)  

 

článok 5 

 

Finančná pokuta 

 

1. Družstvám i jednotlivcom  možno uložiť pokutu v súlade s platným Sadzobníkom 

poplatkov (pokút) a odmien (ďalej len SPaO). 

 

2. Ak nie je uvedené inak  (presné stanovená lehota), uloženú pokutu musí potrestané 

družstvo (jednotlivec) uhradiť najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie 

oznámené, alebo zverejnené na základe rozhodnutia DK (ORK) a v tejto lehote musia 

(družstvo, jednotlivec) vyrozumieť disciplinárny orgán o zaplatení pokuty. Pri úhrade 

pokuty musí byť ako odosielateľ uvedený vždy ten, komu bola pokuta uložená. Ak 

nebude stanovená lehota na úhradu pokuty dodržaná, príjme disciplinárny orgán ďalšie 

potrebné opatrenia (ak nie je uvedené inak). 

 

3. uloženú pokutu musí potrestané družstvo (jednotlivec) uhradiť v stanovenej lehote i v 

prípade podaného odvolania. O jej prípadnom vrátení rozhodne ORK. 
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článok 6 

Zastavenie činnosti 

1. Trest zastavenia činnosti je možné uložiť jednotlivcovi na určité časové obdobie alebo 

na určitý počet súťažných zápasov podľa aktuálnej termínovej listiny (ďalej len TL), 

alebo podľa propozícií súťaží organizovaných, alebo zastrešených  SZMF. 

 

2. Ak môže hráč štartovať za viac družstiev (napr. NLMF, SP a iné súťaže organizované, 

alebo zastrešené  SZMF), môže disciplinárny orgán uložiť trest na časové obdobie, v 

ktorom hráč nesmie v dobe  trestu štartovať v žiadnej súťaži usporiadanej, alebo 

zastrešené SZMF. 

3. Disciplinárny orgán môže na základe vlastného vyšetrovania výnimočne uložiť aj 

podmienečný trest zastavenia činnosti, ak sa však podmienečne potrestaný v tejto dobe 

znovu previní, pripočíta sa k novému trestu aj podmienečný trest. 

 

4. Bezpodmienečný trest zastavenia činnosti možno podmienečne odložiť, a to najskôr 

po uplynutí aspoň polovice pôvodného trestu. 

 

článok 7 

Zákaz výkonu funkcie 

 

1. Trest zákazu výkonu funkcie možno uložiť kapitánom, vedúcim družstiev, rozhodcom a 

iným osobám poverených funkciami. Vo výroku o treste disciplinárny orgán stanoví, 

ktorých konkrétnych funkcií sa trest týka. 

 

2. Funkcionárom (napr. Tréner, asistent trénera, vedúci i manažér mužstva a iní), ktorí 

majú bezprostredný podiel na príprave a priebehu stretnutia, možno uložiť trest zákazu 

výkonu funkcie na určitý počet súťažných stretnutí. V čase takto uloženého trestu 

nesmie previnilec vykonávať danú funkciu. 

 

3. Trest zákazu výkonu funkcie nie je možné uložiť funkcionárom vykonávajúcim volené 

funkcie. V týchto prípadoch disciplinárny orgán príjme iné vhodné opatrenia. Toto 

ustanovenie nevylučuje možnosť vysloviť týmto funkcionárom zákaz konkrétnej činnosti 

vo vzťahu k súťažným stretnutiam, vstupu na hraciu plochu pod. 
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článok 8 

 

Vylúčenie družstva z prebiehajúcej súťaže 

 

1. Trest vylúčenie družstva zo súťaže je možné ukladať len vo výnimočných prípadoch za 

obzvlášť závažné previnenia, najmä pri narušení regulárnosti súťaže a za závažné 

zneváženie mena SZMF. 

 

2. Trest vylúčenie družstva možno podmienečne odložiť. 

 

článok 9 

 

Vylúčenie družstva zo súťaží usporiadaných, alebo zastrešených 

SZMF 

 

1. Trest vylúčenie družstva zo súťaží možno ukladať len vo výnimočných prípadoch za 

obzvlášť závažné previnenia, najmä pri narušení regulárnosti súťaží a za zásadné  

porušenie pravidiel a  zneváženie mená SZMF. 

 

2. Trest vylúčenie družstva možno podmienečne odložiť. 

 

článok 10 

 

Odpočítanie bodov v prebiehajúcich súťažiach 

 

1. Možno uložiť družstvám opakovane neplniacimi povinnosti, vyplývajúce najmä z tohto 

DP, súťažného poriadku (ďalej len SP) a propozícií jednotlivých súťaží organizovaných, 

alebo potvrdená SZMF. 

2. Družstvám hrubo narúšajúcim regulárnosť súťaží a závažné zneváženie mena SZMF. 

 

I. 
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DISCIPLINÁRNE ORGÁNY 

 

článok 11 

 

Disciplinárne orgány 

 

1. Jedinými disciplinárnymi orgánmi v súťažiach SZMF je DK a ORK. Tieto ustanovuje 

Výkonný výbor SZMF (ďalej len VV  SZMF). 

 

 

článok 12 

 

Pôsobnosť disciplinárnej komisie a odvolacej a revíznej  komisie 

 

1. DK prejednáva všetky disciplinárne previnenia v SMF, SP a súťažiach organizovaných, 

potvrdená SZMF (pozri článok. 1,2 tohto DP). 

 

2. ORK prejednáva všetky odvolania k rozhodnutiam DK. 

 

 

článok 13 

 

Právomoc disciplinárnej komisie a odvolacej a revíznej  komisie 

 

1. Do právomoci DK náleží previnenia jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich vo všetkých 

súťažiach organizovaných, alebo zastrešených SZMF. 

 

2. Pri previneniach v prestupovom konaní spadajú táto do právomoci DK. 

 

 

IV. 
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POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 

 

článok 14 

 

Začatie  disciplinárneho konania 

 

1. DK začne disciplinárne konanie, ak má za to, že sú na to oprávnené dôvody. 

Podnetom na začatie disciplinárneho konania je spravidla: 

a) Zápis o stretnutí 

b) Správa delegáta zápasu 

c) Vlastné zistenie DK 

d) Informácia  funkcionárov (napr. Tréner, asistent trénera, vedúci i manažér mužstva 

a člen VV SZMF, členovia ORK a Turnajovej komisie a osôb zodpovedných za priebeh 

podujatí zastrešených a  nominovaných SZMF) 

e) Písomné oznámenie oddielu 

 

2. O podnetoch začatia disciplinárneho konania rozhoduje DK bez zbytočných odkladov. 

3. Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od previnenia uplynula doba dlhšia ako dva 

roky, alebo chýbajú potrebné náležitosti (napr. Zaplatený stanovený poplatok podľa 

Sadzobníka poplatkov a odmien). 
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článok 15 

 

Priebeh disciplinárneho konania 

 

1. DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie vzhľadom na náležité 

objasnenie prípadu. K riadnemu objasneniu okolností previnenia je DK oprávnená prizvať 

na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si písomné 

dokumenty a správy, či iné dôkazové materiály (napr. záznam zo stretnutia, súpiska 

mužstva, rozhodnutia o udelení opatrení DK a ORK) 

 

článok 16 

 

Účasť  osôb, ktoré sa dopustili priestupku 

 

1. Previnilec sa nemusí disciplinárneho konania zúčastniť. V prípade predvolania 

previnilca disciplinárnou komisiou je tento previnilec povinný sa disciplinárneho 

konania zúčastniť. Za účasť previnilca zodpovedá vedúci družstva. 

 

2. Ak bol hráč vylúčený, alebo sa inak previnil, a ak bolo to uvedené v zápise o 

stretnutí, je týmto hráč vyrozumený o tom, že sa jeho previnenie bude prerokúvať na 

najbližšiu zasadnutí DK. 

 

3. Družstvo, ktorého je previnilec členom, môže DK zaslať svoje stanovisko k 

previneniu a výške trestu. 

 

4. Ak to vyžaduje povaha previnenia, prizve DK k prerokovaniu prípadu 

zodpovedných funkcionárov oddielu. Za účasť všetkých pozvaných zodpovedá vedúci 

družstva. 
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článok 17 

 

Zastavenie činnosti v priebehu disciplinárneho konania 

 

1. Napadnutie diváka, funkcionára, rozhodcu - trestá sa okamžitým zastavením činnosti 

do vyriešenia DK. 

 

2. Závažné previnenia proti regulárnosti súťaže na základe písomnej správy delegáta, 

alebo nominovaných i zodpovedných osôb sa trestá okamžitým zastavením činnosti do 

vyriešenia DK. 

 

3. Udelenie ČK - trestá sa okamžitým zastavením činnosti do vyriešenia DK.  

 

článok 18 

 

Záver disciplinárneho konania 

 

1. Po dostatočnom objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o uložení trestu 

podľa tohto DP. 

 

2. V prípade, že DK zistí, že k previneniu nedošlo, konania zastaví. 

 

3. Vzhľadom na charakter previnenia a osobu previnilca môže DK od potrestania upustiť, 

alebo udeliť podmienečný odklad trestu. 

 

4. Rozhodnutie DK o potrestaní musí obsahovať: 

a) Presný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvanie, alebo počet zápasov, v 

ktorých previnilec nesmie nastúpiť. 

b) Charakteristiku previnenia, za ktoré bol trest uložený. 

c) Poučenie o možnosti odvolania. 

d) Podmienky pre možnosť odvolania. 
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článok 19 

 

Účinnosť  disciplinárnych trestov 

1. Účinnosť disciplinárnych trestov začína nasledujúcim dňom po rozhodnutí DK o uložení 

trestu. 

 

2. Ak bola hráčovi zastavená činnosť pred začatím disciplinárneho konania (pozri. Čl. 17 

tohto DP), začína účinnosť trestu dňom zastavenia činnosti. 

 

3. Tresty za previnenie v prestupovom konania sa ukladajú s účinnosťou od dátumu 

začiatku prestupového konania. 

 

 

článok 20 

 

Dokumentácia disciplinárneho konania 

 

1. O svojom rozhodnutí vyrozumie DK písomne v zápisnici zo schôdze DK, na webovej 

stránke, mailom, SMS, vedúceho družstva, alebo štatutárneho zástupcu jednotlivej Ligy 

MF, ktorého je previnilec členom. 

 

2. Ak je previnilec, alebo zástupca družstva rokovania DK prítomný, môže byť 

rozhodnutie DK vyhlásené ústne ale následne zverejnené v príslušnej dokumentácii DK. 
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V. 

ZÁSADY PRE UKLADANIE DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

 

článok 21 

 

Ukladanie trestov 

 

1. Ak prerokúva DK súčasne viac disciplinárnych previnení, vysloví trest za previnenie 

najzávažnejšie a k ostatným prihliadne ako na priťažujúcu okolnosť. 

 

2. Ak bol DK previnilcovi za disciplinárne previnenie uložený trest, nemožno za ten istý 

skutok viesť ďalšie DP ak sa skutok neopakuje. 

 

článok 22 

Poľahčujúce okolnosti 

1. Pri ukladaní trestu považuje DK za poľahčujúce okolnosti najmä to, že previnilec: 

a) Bol vyprovokovaný 

b) Pred previnením sa riadne správal 

c) Nahradil dobrovoľne škodu, ktorú svojim činom spôsobil 

d) Sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil 

e) Napomáhal pri objasnení svojho previnenia 

 

článok 23 

Priťažujúce okolnosti 

1. Pri ukladaní trestu považuje DK za priťažujúce okolnosti najmä to, že previnilec: 

a) Dopustil sa previnenia surovým spôsobom, alebo zákerným 

b) Dopustil sa previnenia ako vedúci družstva a kapitán 

c) Zviedol k previneniu iného 

d) Dopustil sa viacerých previnení 

e) Dopustil sa previnenia, hoci bol už v posledných dvoch rokoch disciplinárne potrestaný 

f) Svojím konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže 
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VI. 

ODVOLANIE 

článok 24 

Odvolacie orgány 

1.Právo odvolania majú všetci jednotlivci, oddiely, ktorí podali protest v riadne 

stanovenej dobe 

2. Proti rozhodnutiu DK môže previnilec podať odvolanie k ORK. Odvolať sa môže len 

ten, kto bol potrestaný. 

3. Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný než on sám. 

4. V prípade potrestania družstva (výberu) sa môže odvolať iba vedúci (manažér) 

družstva (výberu), prípadne štatutárny orgán príslušnej Ligy malého futbalu (výberu), 

ktorý zastrešuje jeho pôsobenie na podujatí (NLMF malého futbalu, Slovenský pohár, 

Winter cup a iných súťaží organizovaných, alebo zastrešených Slovenským zväzom 

malého futbalu SR 

 

článok 25 

Podanie  odvolania 

1. Odvolanie podáva potrestaný písomne do 14 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o 

treste vydanom DK, do rúk predsedu ORK. 

2. Podané odvolanie musí spĺňať tieto náležitosti: 

a) Označenie orgánu, ktorému sa podávajú. 

b) Meno potrestaného, alebo názov družstva, ktoré podáva odvolanie. 

c) Označenie rozhodnutie, proti ktorému sa odvolanie podáva. 

d) Označenie dôvodu odvolania. 

e) Krátky popis prípadu. 

f) Uvedenie, aký výsledok odvolacieho konania je požadovaný. 

g) Meno, priezvisko a podpis potrestaného hráča, alebo zástupca potrestaného družstva. 

3. DK zašle bezodkladne všetky písomné podklady a svoje stanovisko príslušnému 

odvolaciemu orgánu - ORK. 

4. Odvolanie nemá v žiadnom prípade odkladný účinok. 

5. Súčasťou odvolania je manipulačný poplatok podľa Sadzobníka poplatkov a odmien. 

Poplatok sa vracia, ak ORK zruší rozhodnutie DK. 
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článok 26 

 

Prorokovanie odvolania 

 

1. ORK prerokuje odvolanie s najväčším urýchlením, najdlhšie do jedného týždňa. 

 

2. ORK preskúma postup a rozhodnutie DK. Vychádza pritom z materiálov disciplinárneho 

konania, ktoré v prípade potreby doplní vlastným šetrením. 

 

3. Potrestaný má právo sa rokovania ORK zúčastniť. 

 

článok 27 

 

Rozhodovanie  v odvolacom konaní 

 

1. ORK odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene alebo osobou, ktorá nie je k jeho 

podaní oprávnená. Odvolanie môže zamietnuť aj vtedy, ak nie je predložený doklad o 

zaplatení manipulačného poplatku podľa Sadzobníka poplatkov a odmien, alebo ak 

nespĺňa náležitosti podľa článku 25. ods. 2. 

 

2. ORK potvrdí rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že jej rozhodnutie je odôvodnené a 

správne. 

 

3. ORK zruší rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že nešlo o disciplinárne previnenie. 

 

4. ORK mení rozhodnutie DK, ak dôjde k záveru, že mal byť uložený iný trest. 

 

5. Rozhodnutie ORK je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolávať. 
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článok 28 

 

Dokumentácia odvolacieho konania 

1. zápisnice odvolacieho orgánu a o oznámení a doručovanie jeho rozhodnutie platí 

ustanovenie čl. 20 tohto DP. 

VII. 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

 

článok 29 

 

Poplatky  pri disciplinárnom  konaní 

1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanoví povinnosť uhradiť 

náklady disciplinárneho konania. Výšku poplatku ustanovuje Sadzobník poplatkov a 

odmien. 

 

článok 30 

 

Povinnosti vedúceho (manažéra) a kapitána družstva 

 

1. Viesť evidenciu žltých kariet a zodpovedať za nenastúpenie hráčov v prípade 

zastavenia činnosti. 

 

článok 31 

 

Záznamy trestov 

 

1. Tresty uložené DK sa evidujú: 

a) Družstvám, hráčom, funkcionárom a rozhodcom v súťažiach SZMF  

b) Kapitán mužstva potvrdzuje svojím podpisom v zápise o stretnutí, že nastupujúci hráči 

nemajú disciplinárne zastavenú činnosť a sú riadne registrovaní v príslušnom družstve. 
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VIII. 

SADZOBNÍK TRESTOV JEDNOTLIVCOV PODĽA DRUHU 

PRIESTUPKU 

 

Článok 32 

 

Nešportové správanie hráčov na ihrisku 

1. Za nešportové správanie sa považuje to, čím je narušený celkový dojem hry: 

a) Pokrikovanie na ihrisku, dohadovanie pred vykonaním kopu, nedodržanie 

predpísaného postavenia pri vykonávaní kopu, predstieranie zranenia, zakopávanie lopty, 

svojvoľné opustenie hracej plochy, nedodržanie predpísanej výstroje, zmarenie gólovej 

príležitosti zastavením útočiaceho hráča priestupkom proti pravidlám, zabránenie 

dosiahnutí gólu úmyselnou hrou rukou vo vlastnom pokutovom území a iné podobné 

prípady či opakované porušovanie pravidiel. 

Zastavenie činnosti na 1 - 2 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

 

b) Nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, funkcionári a divákom: 

Zastavenie činnosti na 1 - 4 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

 

c) Nešportové správanie voči rozhodcom, delegátom alebo funkcionárom regionálnym 

futbalovým zväzom 

Zastavenie činnosti na 1 - 5 zápasov + pokuta 5 – 20 € 

 

d) Kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie (bez hanlivých slov) 

Zastavenie činnosti na 1 - 4 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

 

e) Hrubé protestovanie, hanlivé výroky, urážky, vulgárne výrazy, pľuvnutie na osobu a 

iné 

Zastavenie činnosti na 3 - 8 stretnutí + pokuta 5 – 20 € 

 

f) Vyhrážanie 

Zastavenie činnosti na 3 - 15 stretnutí + pokuta 5 – 30 € 
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2. Hrubé nešportové správanie voči rozhodcovi: 

a) V čase pred začiatkom stretnutia - rozhodca hráča pripustí k zápasu a podá správu v 

zápise o stretnutí. 

Zastavenie činnosti na 1 - 10 zápasov + až 5 – 50 € 

 

b) V čase stretnutia - rozhodca rieši vylúčením hráča 

Zastavenie činnosti podľa čl. 32, bod 1., ods. A - d 

 

c) Po ukončení stretnutia do podpisu zápisnice - rozhodca podá správu v zápise o 

stretnutí. 

Zastavenie činnosti podľa čl. 32, bod 1., ods. A - d (hráč je považovaný, ako by 

bol vylúčený v stretnutí) 

 

d) Po podpise zápisu do odchodu z areálu ihriska - rozhodca podá správu v zápise o 

stretnutí. 

Zastavenie činnosti podľa čl. 32, bod 1., ods. A - d,  

v prípade napadnutia podľa bodu a - f 

 

Článok 33 

 

Previnenie hráčov proti pravidlám malého futbalu 

 

Previnenie hráčov proti pravidlám malého futbalu 

1. Faul, nebezpečný sklz, strčenie, strhnutie, alebo iný nepovolený kontakt: 

a) S loptou spredu 

Zastavenie činnosti na 1 - 3 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

b) Zo strany alebo zozadu 

Zastavenie činnosti na 2 - 4 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

c) Bez lopty 

Zastavenie činnosti na 2 - 6 zápase + pokuta 5 – 20 € 

d) V prerušenej hre 

Zastavenie činnosti na 2 - 10 zápasov + pokuta 5 – 20 € 
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Článok 34 

Vylúčenie hráča 

1. Vylúčenie hráča po predchádzajúcom napomenutí 

a) Ak bol hráč vylúčený po druhej ŽK 

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie + pokuta 5 – 20 €  

(Do evidencie ŽK sa započítava len jedna ŽK) 

 

2. Vylúčenie po predchádzajúcom napomenutí za priestupok, za ktorý by bol inak 

vylúčený 

a) Ak bol hráč vylúčený po udelení ČK bez druhej ŽK 

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie + pokuta 5 – 20 €  

(Do evidencie ŽK sa započítava jedna ŽK) 

 

3. Vylúčenie hráča bez predchádzajúceho napomenutia 

a) Ak bol hráč vylúčený bez prvej a druhej ŽK 

Zastavenie činnosti na 1 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

(Do evidencie ŽK sa započítava jedna ŽK) 

 

Článok 35 

 

Fyzické napadnutie 

1. Napadnutie súpera, spoluhráča a odplácanie takéhoto napadnutia na ihrisku – 

drgnutím, vrážaním, udretím napadnutého loptou a iným podobným spôsobom 

a) V hre 

Zastavenie činnosti na 2 - 4 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

 

b) V prerušenej hre 

Zastavenie činnosti na 3 - 6 zápasu + pokuta 5 – 20 € 

 

2. Napadnutie vedúceho družstva, alebo funkcionára a odplácanie takéhoto napadnutia 

na ihrisku 

zastavenie činnosti na 4 - 7 stretnutí + pokuta 5 – 20 € 
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3. kopnutím alebo udretím, podrazením napadnutého úmyselným zahákováním nohy. 

a) V hre 

Zastavenie činnosti na 2 - 4 stretnutia + pokuta 5 – 20 € 

 

b) V prerušenej hre 

Zastavenie činnosti na 4 - 10 zápasov + pokuta 500 Sk 

 

c) Akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého 

Zastavenie činnosti na 7 - 10 zápasov + pokuta 5 – 20 € 

 

d) Napadnutie súpera, spoluhráča, funkcionára alebo diváka a odplácanie napadnutia 

mimo hracej plochy v areáli ihriska 

Zastavenie činnosti na 7 - 14 stretnutí + pokuta 5 – 50 € 

 

 

Článok 36 
 

Fyzické napadnutie  rozhodcu 

 

1. napadnutie rozhodcu na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho 

a) Ak nedošlo k zraneniu rozhodcu 

Zastavenie činnosti na 6 - 14 stretnutí + pokuta 5 – 30 € 

 

b) Ak došlo k zraneniu rozhodcu 

Zastavenie činnosti na 7 stretnutí  až na 1 rok + pokuta 100 € 

 

2. Vytrhnutie kariet z ruky rozhodcu, vyrazenie píšťalky z ruky rozhodcu 

a) V hre 

Zastavenie činnosti na 4 - 8 stretnutí + pokuta 5 – 30 € 

b) V prerušenej hre 

Zastavenie činnosti či funkcie na 6 - 14 stretnutí + pokuta 20 – 100 € 
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Článok 37 

Ovplyvňovanie výsledku stretnutia 

 

1. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia - narušenie regulárnosti súťaže 

a) bezodplatne, alebo sľubu úplatku 

Zastavenie činnosti na 4 - 8 stretnutí + pokuta 10 – 50 € 

 

b) Ak bolo preukázané, že sa tak stalo za odplatu alebo sľub odplaty 

Zastavenie činnosti na 7 stretnutí až 1 rok + pokuta 10 – 100 € 

 

c) Preukázateľne na základe športových stávok 

Vylúčenie zo súťaží organizovaných, alebo potvrdená SZMF  na 2 roky + 

pokuta 100 - 300 € 

Článok 38 

Neoprávnený štart 

 

1. Za neoprávnený štart sa považuje: 

a) Nastúpenie hráča po vylúčení 

b) Štart hráča v zastavenej činnosti 

c) Neoprávnený štart za iné družstvo 

 

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia + kontumácia zápasu + pokuta 10 – 50 € 

Pri opakovanom previnení 4 - 6 zápasu + kontumácia zápasu + pokuta 100 € 

 

2. Kapitán družstva, za umožnenie neoprávneného štartu hráča 

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia + pokuta 10 – 30 € 

 

Pri opakovanom previnení 4 - 6 stretnutí + pokuta 10 – 30 € 

 

3. Vedúci družstva, za umožnenie neoprávneného štartu hráča 

Zastavenie výkonu funkcie na 2 stretnutia + pokuta 10 – 30 € 

 

Pri opakovanom previnenie 4 - 6 stretnutia + pokuta 30 – 50 € 
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Článok 39 

 

Porušovanie propozícií, poriadkov, smerníc atď.. 

 

1. Za porušovanie sa považuje: 

a) Predkladanie falšovaných dokladov a iných písomností 

b) Uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred disciplinárnymi orgánmi a 

riadiacimi orgánmi 

c) Nepodpísania zápisu o stretnutí kapitánom po ukončenom zápase 

d) Neoprávnené nakladanie s finančnými prostriedkami poskytnutými na prevádzku 

súťaže 

e) Nerešpektovanie rozhodnutí riadiacich orgánov 

f) Iné porušovanie smerníc a poriadkov 

 

Zastavenie činnosti na 1 - 14 zápasov, prípadne ďalšími opatreniami, podľa 

tohto DP a v prípade priestupku, ktorý sa nedá klasifikovať vo vymedzenom 

rozsahu môže DK  i ORK po schválení VV SZMF rozhodnúť inak (vylúčenie na 

určitú dobu alebo finančná pokuta, prípadne kombinácia disciplinárneho či 

finančného trestu) 

Článok 40 

Nešportové správanie voči  funkcionárom 

1. Za funkcionárov sa považujú: 

a) Delegáti SZMF 

b) Členovia VV, DK, ORK, jednotlivých komisií VV a funkcionári stanovení VV k organizácii 

daného podujatia zastrešeného SZMF 

c) Členovia realizačných tímov mužstiev pri akciách za účasti reprezentácie SR a v  pri 

akciách zastrešených SZMF 

 

2. Nešportové správanie voči funkcionárom sa považuje za nešportové správanie na 

pôde SZMF. 

Zastavenie činnosti, alebo výkonu funkcie na 1 - 14 stretnutí (maximálne na 1 

rok) + pokuta 10 – 50 € 
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Článok 41 

Sadzobník poplatkov  a odmien 

POPLATKY 

Poplatok za disciplinárne konanie  10 € (možnosť vrátiť pri oprávnenom 

proteste)  

Poplatok za podanie protestu (odvolania)  10 € 

1. kontumácia 30 € 

2. kontumácia 50 € 

3. kontumácia (vylúčenie zo súťaže + 

vrátenie poskytnutých dotácií)  

100 € 

Žltá karta  3 € 

Červená karta po žltej 6 € 

Červená karta priamo 5 € 

Červená karta druhá a ďalšia 10 € 

Poplatok v prípade žiadosti o zníženie 

trestu v jeho polovici či po jeho polovici 

10 € 

Porušení smerníc a poriadkov 

a rozhodnutia VV a DK i ORK 

10 - 50 € 

ODMENY 

Výkon funkcie hlavného rozhodcu (HR)  Podľa stupňa dôležitosti jednotlivých 

podujatí (zverejniť v propozíciách 

podujatí ( NLMF, SP, Winter cup, turnaje 

a reprezentačné podujatia...) 

Výkon funkcie asistenta rozhodcu (AR)  

Výkon funkcie delegáta stretnutia (DEL)  

Umiestnenie v NLMF malého futbalu  

Na turnajoch (SP, Winter cup...) 

1.  až 3. miesto  

 

Určí v sezóne VV SZMF 
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SADZOBNÍK PRIESTUPKOV A TRESTOV  DRUŽSTIEV 

 

Článok 42 

 

Nenastúpenie družstva k stretnutiu 

1. Zavinené neospravedlnené nenastúpenie k zápasu v predpísanom čase s minimálnym 

počtom hráčov. 

a) Prvý kontumácia 

Poplatok 10 – 20 €+ odpočet 3 bodov 

 

b) Druhá kontumácia 

Poplatok 20 – 30 €+ odpočet 6 bodov  

 

c) Tretí kontumácia 

Pokuta vo výške 30 – 50 € + vylúčenie zo súťaže, náhrada vzniknutých škôd a 

nákladov 

 

2. Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre 

Pokuta vo výške 10 – 20 €+ kontumácia stretnutia  (výsledok 5: 0/0: 5) 

 

Článok 43 

Machinácie narušujúce regulárnosť súťaže 

 

1. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia viac hráčmi, vedúcim družstva, podplácanie 

hráčov súpera, rozhodcov atď. Sľuby odplaty a iné rokovania narúšajúce regulárnosť súťaží. 

Pokuta 15 - 40 € + prípadne vylúčenie zo súťaže podľa uváženia DK2.  

 

2.Nerešpektovanie a pozmeňovanie platných poriadkov, propozícií vydaných riadiacim 

orgánom. 

Pokuta 15 - 50 € + náhrada vzniknutých škôd a nákladov 
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Článok 44 

 

Nedobytnosť  trestov 

 

1. V prípade nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škody a pod. v stanovenej 

lehote. 

DK, po predchádzajúcom upozornení, vylúči družstvo zo súťaže alebo pristúpi k 

inému potrestaniu. 

 

Článok 45 

 

Výtržnosti medzi divákmi, hráčmi a funkcionármi 

 

1. Nešportové správanie, bitka, urážlivé pokrikovanie na rozhodcu, hráča či divákov a iné 

jednotlivé prípady v areáli ihriska počas stretnutia i po. 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) družstvu 

(jednotlivcovi), ktorého (ktorý) príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, 

prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK 

 

2. Hrubé urážky rozhodcu či iných orgánov, hádzanie predmetov na ihrisko, vniknutie 

divákov na hraciu plochu, pokus o inzultácii rozhodcu alebo hráčov a iné masové výtržnosti v 

areáli ihriska počas stretnutia i po. 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) družstvu, 

ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, prípadne ďalšími 

opatreniami podľa uváženia DK 

 

3. Vniknutie striedajúcich hráčov, náhradníkov, alebo členov realizačného tímu na hraciu 

plochu. 

a) V prerušenej hre 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) družstvu, 

ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, prípadne ďalšími 

opatreniami podľa uváženia DK 
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b) V neprerušené hre 

Pokuta až do výšky 15 - 100 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) družstvu, 

ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, prípadne ďalšími 

opatreniami podľa uváženia DK 

 

4. Inzultácia rozhodcu, napadnutie delegáta, alebo napadnutie hráčov, či funkcionárov 

niektorého družstva (Pokiaľ došlo k napadnutiu či inzultácii divákom) 

Pokuta až do výšky 50 - 300 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) družstvu, 

poprípade vylúčením družstva zo súťaže, ktorého príslušníci či priaznivci sa 

výtržnosti dopustili, prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK 

 

5. Vo všetkých prípadoch výtržností, inzultácie a napadnutia je družstvo povinné nahlásiť 

ihneď regionálnym futbalovým zväzom mená a adresy vinníkov.  

Poznámka: Previnenia u divákov riešiť v spolupráci s Políciou SR podľa stanovených 

zákonov a nariadení v duchu zákona o konaní športových podujatí. 

 

X. 

SADZOBNÍK PRIESTUPKOV  A TRESTOV ROZHODCOV 

A DELEGÁTOV 

 

Článok 46 

Previnenia rozhodcov a delegátov 

1. Neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča, skresľovanie priestupkov alebo 

neuvedenie dôvodov, ich napomínanie alebo vylúčenie, alebo neodôvodnené odmietnutie 

zapísania námietok kapitána v  zápise a pod. 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) 

 

2. Vedomé nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí alebo správy delegáta. Zamlčania 

inzultácie, neuvedenie napomínaných alebo vylúčených hráčov, pripustenie hráča k hre, ktorý 

nie je na aktuálnej súpiske družstva, uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred 

riadiacimi orgánmi SZMF. 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) 
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3. Urážky hráčov, rozhodcov, delegátov alebo iných funkcionárov, či divákov. 

Pokuta až do výšky 15 - 50 € ( vo výnimočných prípadoch i viac) 

 

4. Telesné napadnutie 

a) Napadnutie hráčov, rozhodcov, delegátov a iných funkcionárov, či divákov akýmkoľvek 

spôsobom na hracej ploche, či v areáli ihriska, pred stretnutím, v jeho priebehu i po zápase. 

Zákaz výkonu funkcie 1 - 6 mesiacov + pokuta do výšky 20 - 100 € ( vo 

výnimočných prípadoch i viac) 

 

5. Podplácanie 

b) Vyžadovanie či prevzatie úplatku, či už v súvislosti s ovplyvnením výsledku stretnutia či 

bez ovplyvnenia alebo z akýchkoľvek iných dôvodov. 

Zákaz výkonu funkcie 2 - 24 mesiacov + pokuta do výšky 20 - 350 € ( vo 

výnimočných prípadoch i viac) 

 

XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 47 

 

1. Výklad disciplinárneho poriadku a pravidiel vykonáva výhradne DK a VV SZMF a DP je 

platný len pre akcie zastrešené i riadené SZMF, v ligách malého futbalu môžu výbory 

modifikovať DP podľa konkrétnych podmienok danej ligy. 
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